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ارزیابی تاثیر عشق به برند و ابعاد آن بر وفاداری به برند
(مطالعه موردی  :لوازم خانگی الجی)
امین مرادی
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کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی ،اصفهان ،ایران (نویسنده مسئول)

چکیده
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیر عوامل موثر بر وفاد اری به برند انجام شده است .در این تحقیق به ارزیابی تاثیر متغیر تصویر
برند بر رضایت برند ،اعتماد برند و عشق برند ،تاثیر متغیرهای رضایت برند و اعتماد برند بر عشق برند و تاثیر متغیرهای رضایت
برند ،اعتماد برند و عشق برند بر وفاداری برند پرداخته شد .جامعه آماری تحقیق مشتریان لوازم خانگی الجی ،بازه زمانی آن
خرداد ماه  8911تا شهریور ماه  8911و حجم نمونه  012نفر انتخاب شد .ابتدا دادههای تحقیق از طریق پرسشنامه به دو
روش چاپی و الکترونیکی جمع آوری و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نرم افزارهای آماری مورد استفاده در این
تحقیق  spss 00و  smart pls0می باشند .بر اساس نتایج بدست آمده روایی واگرا ،همگرا ،پایایی ابزار گردآوری اطالعات،
برازش کلی مدل و همچنین تمامی فرضیهها تایید شد .طبق نتایج آزمون فرضیهها متغیرهای رضایت برند و اعتماد برند بر
عشق برند و متغیر تصویر برند بر رضایت برند ،اعتماد برند و عشق برند تاثیر مثبت و معناداری دارد .متغیرهای رضایت برند،
اعتماد برند و عشق برند نیز بر وفاداری به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.
واژههای كلیدی :تصویر برند ،رضایت برند ،اعتماد برند ،عشق به برند ،وفاداری به برند
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 .4مقدمه
یکی از مهمتر ین مسائلی که امروزه مدیران سازمانها با آن مواجه هستند نحوه درک بهتری از رابطه بین مفاهیم برند
و وفاداری مشتری است ،به ویژه که در ادبیات مدیریت بازاریابی عوامل بسیاری مطرح شده که بر وفاداری مشتری اثرگذار
است .وفاداری به برند میتواند از راه عملکرد باالتر از انتظار خرید به دست آ ید ،به نحوی که خریدار از ارزشی که کسب کرده
است ،احساس شگفتی کند و آن ارزش را مافوق انتظارات خود تشخیص دهد .وفاداری به برند نقش به سزا یی در ایجاد منافع
بلند مدت برای شرکت ایفا میکند ،زیرا مشتریان وفاداری به برند شرکت نیاز به فعالیتهای ترفیعی کمتری نسبت به دیگر
مشتریان دارند .آنها با کمال میل حاضرند مبلغ بیشتری را برای کسب مزایا و کیفیت برند مورد عالقه خود بپردازند .از طرفی
سازمانها میتوانند سهم بیشتری از بازار را با کمک وفاداری به برند به دست آورند ،زیرا مشتریان وفادار به برند به طور مکرر
برند را خریداری میکنند و در برابر عوامل موقعیتی و تالشهای بازاریابی رقبا ایستادگی میکنند ( عزیزی و همکاران،
 .) ]8 [8918در همین زمینه این مقاله میکوشد به ارزیابی تاثیر مولفهی تصو یر برند بر رضایت برند ،اعتماد برند و عشق برند،
تاثیر مولفههای رضایت برند و اعتماد برند بر عشق برند و تاثیر مولفههای رضایت برند ،اعتماد برند و عشق برند بر وفاداری برند
بپردازد .در ادامه بیان مسئله و اهمیت موضوع بیان میگردد .فرضیه های تحقیق نیز در جدول  8نشان داده شده است.
جدول  - 4فرضیههای تحقیق
ردیف
8
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فرضیه
تصویر برند بر رضایت برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.
تصویر برند بر اعتماد برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.
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تصویر برند بر عشق برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.
رضایت برند بر عشق برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.
اعتماد برند بر عشق برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.
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رضایت برند بر وفاداری به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.
اعتماد برند بر وفاداری به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.

1

عشق برند بر وفاداری به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.

 .4- 4بیان مسئله

امروزه مدیریت برند حوزهای با اهمیت فزاینده در مدیریت بازاریابی به شمار میآید .این اهمیت تا حدی است که
مدیریت برند به رشته مستقلی در محافل علمی تبدیل شده است .برندها از لحاظ اقتصادی و استراتژیک جزء داراییهای با
ارزش سازمانها و حتی بدون اغراق با ارزشترین داراییهای آنها محسوب میشوند .به دنبال رقابت روزافزون که یکی از
ویژگیهای بازارهای جهانی است ،سازمانها تمرکز استراتژیک خود را بر جلب رضایت و حفظ مشتری معطوف کردهاند.
وفاداری مشتریان در حقیقت یک مزیت رقابتی برای سازمان ایجاد میکند؛ چرا که مشتریان وفادار سبب صرفه جو یی در
هزینههای بازاریابی میشوند (ملکی و همکاران .) ]0 [8914 ،در بازارهای بسیار رقابتی با افزایش ریسک و کاهش تمایز
محصوالت ،وفاداری به برند به عنوان یک عنصر اصلی از تاکتیکهای بازاریابی اهمیت مضاعف یافته است .وفاداری به برند
مزایا یی نظیر ممانعت از ورود رقبا ،قابلیت بهتر پاسخگو یی به تهدیدات رقابتی ،فروش و درآمد بیشتر و حساسیت کمتر مشتری
به تالشهای بازاریابی رقبا را ایجاد میکند ،لذا منابع وفاداری و فرآ یندهای ایجاد آن ،دغدغه اصلی در مطالعات بازار یابی است.
وفاداری به برند به صورت ی ک پاسخ رفتاری و همچنین یک عملکرد از فرایندهای فیزیولوژیکی و تابعی از گرایشات و رفتارها
است .وفاداری مفهومی مهم در بازاریابی است که باعث میشود مشتریان در بین گزینههای مختلف کمتر در جستجوی
اطالعات باشند (محمدی و همکاران .) ]9 [8919 ،وفاداری به برند الزمه رقابت پذیری و سودآوری شرکتها است .با تشدید
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رقابت در تجارت و تغییرات سریع فناوری و نیز افزایش قدرت و حق انتخاب مشتریان ،موفقیت از آن شرکتهایی خواهد بود
که قادر هستند به نحو شایستهتری ،انتظارات و ارزشهای مورد نظر مشتریان را درک کرده و به نحو مطلوبی به آنها پاسخ
دهند .در مقابل ،سازمانها یی که از منظر سنتی به مفاهیم مشتری ،کاال ،بازار ،فروش ،خرید ،رقابت ،تبلیغات ،کیفیت و  ...نگاه
کرده و میکنند ،عالوه بر عدم موفقیت ،سرمایههای خود را از دست دادهاند .بنابراین میتوان گفت مفهوم وفاداری نقش مهمی
را در ایجاد منافع بلندمدت برای شرکت ایفا میکند ،زیرا مشتریان وفادار نیازی به تالشهای ترفیعی گسترده ندارند ،آنها با
کمال میل حاضرند مبلغ بیشتری را برای کسب مزایا و کیفیت برند مورد عالقه خود بپردازند (نکوئی زاده و امینی.) ]4 [8911 ،
نیاز به پژوهشهای کاربردی و گستردهای در زمینه وفاداری به برند کامال احساس میشود .مسئلهای که در اینجا مطرح است
تاثیر متغیر تصویر برند بر رضایت برند ،اعتماد برند و عشق برند ،تاثیر متغیرهای رضایت برند و اعتماد برند بر عشق برند ،تاثیر
متغیرهای رضایت برند ،اعتماد برند و عشق برند بر وفاداری برند میباشد .حال سواالتی مطرح میشود که متغیر تصو یر برند چه
تاثیری بر رضایت برند ،اعتماد برند و عشق برند دارد؟ متغیرهای رضایت برند و اعتماد برند چه تاثیری بر عشق برند دارند؟
متغیرهای رضایت برند ،اعتماد برند و عشق برند چه تاثیری بر وفاداری برند دارند؟ برای پاسخ به این سواالت از دادههای
بدست آمده بوسیله پرسشنامه استفاده میشود .قلمرو مکانی تحقیق شهر اصفهان و بازه زمانی آن خرداد ماه  8911تا شهریور
ماه  8911میباشد .در ادامه مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش بیان میگردد و سپس روش تحقیق مورد تجزیه و تحلیل
قرار میگیرد.

 .2مبانی نظری
وفاداری یک مفهوم مهم در راهکارهای بازاریابی است .وفاداری سبب میشود که مشتریان در بین راه حلها کمتر در
جستجوی اطالعات باشند .تصمیمات خرید بر مبنای وفاداری ممکن است به صورت عادت نشان داده شود و این ممکن است
نتیجه رضایت از برند باشد .اساساً مشتریان وفادار برای یک سازمان در کاهش هزینهها و انجام کسب و کار ،مزیت خواهند
داشت .گذشته از اینها وفاداری میتواند به شرکت برای واکنش نشان دادن به تهد یدها از قبیل رقابت ،یک فرصت بدهد چون
هرچه قدر مصرف کنندگان به برند وفادارتر باشند به افزایش قیمت حساسیت کمتری خواهند داشت (بخشی زاده و همکاران،
 .) ]5 [8915بر همین اساس این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر وفاداری به برند پرداخته است .در این بخش ابتدا متغیرهای
تحقیق تعریف و مبانی مرتبط با فرضیه ها مطرح میگردد ،سپس پیشینه داخلی و خارجی پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد.

 .4- 2رابطه بین تصویر برند و رضایت برند :

تصویر برند مجموعه ادراکاتی است که در ذهن مشتری درباره برند وجود دارد (شیرکوند و همکاران.) ]6[8916 ،
رضایت برند نیز پاسخ احساسی به تجربه به وجود آمده توسط تامین کنندگان مربوط به برند میباشد (دهدشتی شاهرخ و
حاجی نوروزی .) ]7 [8915 ،شرکتها میتوانند مفاهیم بازاریابی را در محصوالت خود تحت عنوان تصویر برند مجسم کنند تا
تمایز برند خود با دیگر برندها را نشان دهند .شرکتها یی که برای بهبود تصو یر برند خود تالش میکنند میتوانند از مشکالت
زیست محیطی جلوگیری کنند و نیازها و انتظارات مشتری را بهتر برآورده کنند تا رضایت مشتریان را به دست آوردند .هرچه
تصویر برند مطلوبتری وجود داشته باشد رضایت مشتریان از آن برند بیشتر است (] .) Chen, 6202 [0بنابراین تصویر برند
تاثیر مثبت و معناداری بر رضایت برند دارد و بر همین اساس فرضیه زیر مطرح میشود:
فرضیه  : 4تصویر برند بر رضایت برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.
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 .2- 2رابطه بین تصویر برند و اعتماد برند :

تصویر برند ادراک مصرف کننده از برند است که بوسیله تداعیات موجود از برند در حافظه بازتاب میشود (حسین زاده
و بکتاش .) ]1 [8917 ،اعتماد برند نیز همان درک مصرف کننده در مورد توانا یی ی ک برند در عمل به وعدههای خود میباشد
که عاملی برای تعهد مشتری میشود (] .) Kim and Chao, 6202[6تصویر برند بر رفتار تصمیمگیری شرکتکنندگان در
حین معامله تأثیر میگذارد و میتواند به طور مثبت و فزاینده مخاطرات را کاهش و احتمال خرید مصرف کننده را هنگام انجام
معامالت افزا یش دهد و باعث افزایش اعتماد به برند شود (] .) Song et al, 6202[3بنابراین تصویر برند تاثیر مثبت و معناداری
بر اعتماد برند دارد و بر همین اساس فرضیه زیر مطرح میشود :
فرضیه  : 2تصویر برند بر اعتماد برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.

 .3- 2رابطه بین تصویر برند و عشق برند :

تصویر برند ادراکات احساسی یا عقالنی مصرف کننده است که به ی ک برند خاص مرتبط میشود (هرندی.) ]1 [8914 ،
همچنین عشق به برند نیز درجهای از دلبستگی عاطفی ،احساسی و پرشور ی ک مصرف کنندهی راضی از یک برند خاص می -
باشد (نجات و همکاران .) ]82 [8916 ،اگر تصویر مثبتی از برند وجود داشته باشد و برند منعکس کننده شخصیت اجتماعی
مشتری باشد ،رابطه عاطفی عمیقی بین برند و مشتریان ایجاد میگردد که نشان دهنده این است که مشتری عاشق برند می -
باشد (] .) Unal and Aydin, 6203[5بنابراین تصویر برند تاثیر مثبت و معناداری بر عشق برند دارد و بر همین اساس فرضیه
زیر مطرح میشود :
فرضیه  : 3تصویر برند بر عشق برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.

 .1- 2رابطه بین رضایت برند و عشق برند :

رضایت برند خالصهای از حالتهای روانی در فرد است و زمانی رخ میدهد که خدمات ارائه شده توسط برند سبب
میشود انتظارات مشتری به صورت مساعدی تحقق یابد (] .) Kim and Lee, 6203[4همچنین عشق برند رابطه ی دو جانبه،
پویا و هدفمند بین مصرف کننده و یک برند است که این رابطه دارای و یژگیهای احساسی ،شناختی و عاطفی میباشد
(فریدونی و سیفری .) ]88 [8916 ،مشتریان راضی از برند ،به طور مستمر از آن برند استفاده میکنند و بعد از هر بار استفاده از
برند رضایت آنها بیشتر میشود .این رضایت انباشته شده به ایجاد تعاملهای چندگانه با برند منجر خواهد شد و در نهایت
پیوند عاطفی و احساسی را با برند ایجاد خواهد کرد و باعث ایجاد عشق به برند میگردد (حاجی بابا یی و اسماعیل پور،
 .) ]80 [8917بنابراین رضایت برند تاثیر مثبت و معناداری بر عشق برند دارد و بر همین اساس فرضیه زیر مطرح میشود :
فرضیه  : 1رضایت برند بر عشق برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.

 .5- 2رابطه بین اعتماد برند و عشق برند :

اعتماد برند به عنوان تمایل به استفاده و مصرف برند بر اساس توانمندی برند که به وسیله عملکردهای قبلی بدست
میآید تعریف میشود (بلوچی و همکاران .) ]89 [8914 ،عشق برند نیز همان درجه وابستگی عاطفی و احساسی شخص برای
یک برند خاص میباشد (امیرشاهی و همکاران .) ]84 [8910 ،اعتماد یک عامل اصلی برای شکلگیری هر گونه روابط بلندمدت
است و به عنوان یک میانبر ذهنی برای کاهش عدم قطعیت و نیاز به پردازش ذهنی استفاده میشود .خصوصیات اعتماد به برند
به عنوان ی ک تجربه عاطفی ،مربوط به انتظارات از صداقت و قابلیت اطمینان برند ،به این معنی است که اعتماد به تدریج
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بوسیله انتظارات مشتری و مواجهه برند ساخته میشود .مشتریانی که تجربیات خوب قوی نسبت به یک برند دارند ،احساسات
مثبت نیز نسبت به آن ا یجاد خواهند کرد و به آن برند اعتماد میکنند .برندها یی که مشتریان به آنها اعتماد دارند هویت آنها
را نشان میدهد و مشتریان سعی میکنند سبک زندگی خود را به آن نزدی ک کنند و در واقع ارتباط و پیوندی عاطفی با آن
برند برقرار میکنند که این امر باعث عالقه و عشق به برند میگردد (شهرستانی و عرفانی .) ]85 [8911 ،بنابراین اعتماد برند
تاثیر مثبت و معناداری بر عشق برند دارد و بر همین اساس فرضیه زیر مطرح میشود :
فرضیه  : 5اعتماد برند بر عشق برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.

 .6- 2رابطه بین رضایت برند و وفاداری به برند :

رضایت برند یک مفهوم روانشناختی در مورد ارزیابی احساسی و عاطفی مصرف کننده یا میزان لذت بخش بودن
تجربه مرتبط با برند است (] .) Mohammad and Rashid, 6202[2وفاداری به برند نیز میزان وفاداری مصرف کنندگان
نسبت به ی ک برند خاص میباشد (] .)Giovanis and Athanasopoulou, 6202[6اگر مشتریان از خدمات یا محصوالت ارائه
شده توسط یک برند راضی باشند ،تمایل بیشتری برای توصیه خدمات یا محصوالت برند به دیگران دارند .همچنین احتمال
استفاده از برندهای دیگر کمتر و احتمال خرید مجدد آنها از همان برند بیشتر است و در واقع فرد به مشتری وفادار به آن
برند تبدیل میشود (] .) Neupane, 6204[2بنابراین رضایت برند تاثیر مثبت و معناداری بر وفاداری به برند دارد و بر همین
اساس فرضیه زیر مطرح میشود :
فرضیه  : 6رضایت برند بر وفاداری به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.

 .7- 2رابطه بین اعتماد برند و وفاداری به برند :

اعتماد برند را می توان امنیت احساس شده بوسیله مشتری در تعامالت او با برند دانست که میتواند سبب آسایش و
رفاه شود (نکوئی زاده و امینی .) 8911 ،وفاداری به برند نیز نگرش مثبت مشتر یان نسبت به یک برند است که منجر به استفاده
مجدد از آن برند و حساسیت کمتر نسبت به قیمت و پیشنهاد رقبا میشود (] .) Tartaglione et al, 6202[2اعتماد به برند
انتظارات مشتری را پاسخ میدهد و نشاندهنده ا ین است که برند به وعدههای خود عمل میکند و برای مشتری ارزش قائل
است .مصرف کنندهای که به برند اعتماد میکند قیمت بیشتری برای آن برند پرداخت میکند ،محصوالت جدید آن برند را
خریداری میکند و به مشتری وفادار به آن برند تبدیل میشود (ابراهیم پور و همکاران .) ]86[8914 ،بنابراین اعتماد برند تاثیر
مثبت و معناداری بر وفاداری به برند دارد و بر همین اساس فرضیه زیر مطرح میشود :
فرضیه  : 7اعتماد برند بر وفاداری به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.

 .8- 2رابطه بین عشق برند و وفاداری به برند :

عشق به برند نگرش مصرفکننده نسبت به یک برند خاص است که شامل توانا یی تفکر ،احساس و نوع رفتار در مورد
یک برند خاص میباشد (] .) Anggraeni and Rachmanita, 6204[02وفاداری به برند نیز به معنی این است که مشتریان
مایل به پرداخت هزینههای باال برای ی ک برند خاص هستند و همچنین آن برند را به دیگران توصیه میکنند ( Saif et al,
] .) 6202[00عشق به برند ساختاری روانشناختی متشکل از تحری ک ،شیفتگی و وسواس ذهنی است که بوسیله ایدهآل سازی
و حضور وسواسی در ذهن منجر به برقراری ارتباط طوالنی مدت با برند میگردد (] .) Drennan et al, 6204[06عشق برند
درک و احتمال پیش بینی رفتار مشتری پس از مصرف را افزایش میدهد .عشق به برند باعث میشود آن برند در هویت فرد
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ادغام شود و مشتری به طور طبیعی در برابر اطالعات منفی درباره برند واکنش نشان دهند ،قصد خرید مجدد آن برند را
افزایش دهد و باعث وفاداری مشتری به آن برند شود (] .) Hsu and Chen, 6202[03بنابراین عشق برند تاثیر مثبت و
معناداری بر وفاداری به برند دارد و بر همین اساس فرضیه زیر مطرح میشود :
فرضیه  : 8عشق برند بر وفاداری به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.

 .3پیشینه تحقیق
امروزه مد یریت برند حوزه ای با اهمیت فزاینده در مدیریت بازاریابی به شمار میآید ،به ویژه وقتی سازمانها تالش
هایشان را به سمت مخابره پیامهای ناملموس و پیچیده سوق میدهند .یکی از مهمترین مسائلی که امروزه مدیران برند با آن
مواجه هستند ،چگونگی فراهم آوردن و گسترش درک بهتری از رابطه بین سازههایی مثل برند و وفاداری مشتریان است ،به
ویژه که در ادبیات مدیریت بازاریابی عوامل بسیاری مطرح شده که بر وفاداری مشتری اثرگذار است .مفهوم بازاریابی داللت بر
این عقیده دارد که صنعت فرایند رضایت مشتری است و فرآیند تولید کاال نمی باشد .یک صنعت با مشتری و نیازهایش شروع
میشود و بوسیله حق امتیاز ،مواد خام و یا مهارت فروش راهاندازی نمیشود .فقط هنگامی یک سازمان میتواند به بقای خود
ادامه دهد که بتواند نیازها و خواسته های مشتریان را با درکی صحیح و جامع از مشتری برآورده کند که این اهمیت مطا لعه
رفتار وفاداری مشتریا ن را نشان میدهد(سیدجوادین و همکاران .) ]87 [8911 ،تحقیقات محدودی به بررسی تاثیر عوامل موثر
بر وفاداری به برند پرداخته است( .بحرینی زاده و پوردهقان )]81 [8919 ،به شناسا یی و ارزیابی عوامل موثر بر وفاداری به برند
با مطالعه موردی گوشیهای تلفن همراه پرداختند .محدوده مکانی تحقیق شهر بوشهر و نمونه آماری تحقیق  914نفر از
کاربران تلفن همراه بود .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد رضایت ،اعتماد و فعالیتهای ترویجی بر وفاداری به برند در صنعت
تلفن همراه تاثیر مثبت و معناداری دارد( .بخشی زاده و همکاران ) 8915 ،به بررسی تاثیر ابعاد بصری تبلیغات محیطی مجتمع -
های تجاری بر آگاهی از برند ،ترجیح برند و وفاداری مشتریان پرداختند .محدوده مکانی تحقیق شهر تهران و نمونه آماری
تحقیق  914نفر از مشتریان مجتمع تجاری پاالد یوم بود .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد ابعاد بصری تبلیغات محیطی تاثیر
مثبت و معناداری بر آگاهی از برند و ترجیح برند دارند و همچنین آگاهی از برند و ترجیح برند نیز بر وفاداری به برند تاثیر
مثبت و معناداری دارد( .شیرخدا یی و همکاران ) ]81 [8916 ،به بررسی تاثیر رسانههای اجتماعی بر شکل گیری اعتماد و
وفاداری به برند در جامعه برند پرداختند .محدوده مکانی تحقیق استان مازندران و نمونه آماری تحقیق  422نفر از دانشجویان
دانشگاه مازندران بود .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد هویت فردی و هویت اجتماعی بر جوامع برند در شبکه های اجتماعی
تاثیر مثبت و معناداری دارد .همچنین تعامل اجتماعی و استفاده از برند بر اعتماد برند و اعتماد برند بر وفاداری به برند تاثیر
مثبت و معناداری دارد ) Yoshida et al, 6202[05]( .به بررسی فاصله بین رسانه های اجتماعی و وفاداری به برند پرداختند.
محدوده مکانی تحقیق کشور ژاپن و نمونه آماری تحقیق  921نفر از کاربران شبکه های اجتماعی بود .نتایج تحقیق آنها نشان
میدهد ویژگیهای افراد تاثیر مثبت و معناداری بر شناسا یی برند و میزان مشارکت افراد در رسانههای اجتماعی دارد و
همچنین میزان مشارکت افراد در رسانههای اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر وفاداری به برند دارد Lin et al, ( .
] )6202[04به بررسی توسعه وفاداری به برند در جوامع تجاری از دیدگاه روانشناسی مثبت پرداختند .محدوده مکانی تحقیق
کشور تایوان و نمونه آماری تحقیق  512نفر از اعضای انجمنهای تجاری خودرو بود .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد انسجام
جامعه و کیفیت اطالعات بر فعالیتهای تجاری و فعالیتهای تجاری بر شناسا یی برند تاثیر مثبت و معناداری دارد .همچنین
جریان و شناسا یی برند بر وفاداری به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد )Laroche et al, 6203[02]( .به بررسی حضور یا
عدم حضور در رسانههای اجتماعی و چگونگی تاثیر رسانههای اجتماعی بر وفاداری به برند پرداختند .محدوده مکانی تحقیق
کشور کانادا و نمونه آماری تحقیق  448نفر از کاربران شبکههای اجتماعی بود .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد جوامع تجاری
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موجود در شبکههای اجتماعی بر روابط مشتری با برند ،مشتری با شرکت و مشتری با مشتری و بر اعتماد و به تبع آن بر
وفاداری به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد .بر اساس فرضیهها و مبانی نظری ،مدل پژوهش در شکل  8نشان داده شده است.

شکل  – 4مدل مفهومی تحقیق

 .1روش تحقیق
پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،کاربردی -توسعهای ،از نظر ماهیت توصیفی -پیمایشی و از نظر جمعآوری اطالعات،
کتابخانهای و میدانی است .محدوده زمانی تحقیق خرداد ماه  8911تا شهریور ماه  8911و قلمرو مکانی تحقیق استان اصفهان
میباشد .جامعه آماری مشتریان لوازم خانگی الجی و روش نمونهگیری ،نمونهگیری در دسترس میباشد .حجم نمونه بوسیله
تکنیک نمونه گیری برای مدلسازی معادالت ساختاری محاسبه میشود .بر همین اساس برای محاسبه حجم نمونه از فرمول 8
استفاده میشود.
4q≤n≤04q

()8

در فرمول  q ،8تعداد سواالت پرسشنامه و  nحجم نمونه است .با توجه به اینکه تعداد سواالت پرسشنامه  00سوال است012 ،
پرسشنامه توزیع شد که از این تعداد  072پرسشنامه دارای اطالعات صحیح بودند که برای تحلیل دادهها از آنها استفاده شده
است .برای بررسی روابط علی از مدلسازی معادالت ساختاری بهره گرفته میشود .نرم افزارهای مورد استفاده برای تحلیل
آماری نیز  spss 00و  smart pls 0میباشند .در قسمت آمار توصیفی از فراوانی و میانگین و در قسمت آمار استنباطی از
مدلسازی ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده میشود .روا یی صوری پرسشنامه بر اساس نظر کارشناسان
مورد تایید قرار گرفت .پایا یی ابزار گردآوری اطالعات نیز از طریق آلفای کرونباخ و روا یی سازه از طریق روا یی همگرا و روا یی
واگرا تعیین گردید .در ادامه روا یی واگرا و همگرا متغیرها ،پایا یی و برازش کلی مدل ابزار گردآوری اطالعات نشان داده شده
است.
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 .4- 1روایی همگرا

هرگاه یک سازه (متغیر پنهان ) براساس چند گویه (متغیر مشاهدهپذیر ) اندازه گیری شود همبستگی بین گویههای آن
بوسیله روا یی همگرا قابل بررسی است .اگر همبستگی بین بارهای عاملی گویهها باال باشد ،پرسشنامه دارای روایی همگرا می -
باشد .این همبستگی برای اطمینان از این که آزمون آنچه را که با ید سنجیده شود میسنجد ،ضروری است .برای روایی همگرا
باید میانگین واریانس استخراج شده و پایا یی ترکیبی محاسبه شود .روا یی همگرا زمانی وجود دارد که  AVEاز  2 /5و  CRاز
 2 /7بزرگتر باشد .همچنین مقدار  CRباید از  AVEبزرگتر باشد .در جدول  0روا یی همگرا مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول  - 2روایی همگرای متغیرها (مأخذ :یافتههای تحقیق)
شاخص CR

شاخص AVE

<=>

نتیجه

8

تصویر برند()BI

2/70

2/51

CR< AVE

تایید

0
9

رضایت برند()BS
اعتماد برند()BT

2/17
2/19

2/50
2/69

4
5

عشق برند()BL
وفاداری به برند()BL

2/71
2/12

2/57
2/66

CR< AVE
CR< AVE
CR< AVE

تایید
تایید

متغیرها

ردیف

CR< AVE

تایید
تایید

بر اساس جدول  0برای تمامی متغیرها شاخص  CRبزرگتر از  2 /7و شاخص  AVEبزرگتر از  2 /5محاسبه شده است و
همچنین مقدار  CRبزرگتر از  AVEاست .بنابراین روا یی همگرای پرسشنامه مورد تایید میباشد.

 .2- 1روایی واگرا

روایی واگرا اثبات یگانگی یک ابزار اندازهگیری است .در این روش میزان همبستگی بین سواالت یک عامل با آن عامل
و میزان همبستگی بین سواالت یک عامل با عاملهای دیگر مقایسه میگردد .روایی واگرا نشان میدهد چقدر سواالت یک
عامل با سواالت سایر عوامل تفاوت دارند .یکی از روشهای تعیین روایی واگرای سازهها استفاده از روش ماتریس فورنل و الرکر
است که در این روش روایی واگرا زمانی در سطح قابل قبول است که میزان واریانس استخراج شده برای هر سازه بیشتر از
واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازه های دیگر (یعنی مربع مقدار ضرایب همبستگی بین سازهها) در مدل باشد .در جدول 9
روا یی واگرا مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول  - 3روایی واگرای متغیرها (مأخذ :یافتههای تحقیق)
وفاداری به برند

عشق برند

0/861

0/712
2/617

تصویر برند

سازه ها

رضایت برند

اعتماد برند

رضایت برند

0/812
2/696

0/748
2/699

0/825
2/629

تصویر برند

2/514

اعتماد برند

2/661

2/509

عشق برند

2/611

2/684

2/645

وفاداری به برند

نتایج مندرج در جدول  9نشان میدهد که روا یی واگرای پرسشنامه مورد تایید است.
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 .3- 1پایایی ابزار گردآوری اطالعات

وقتی گفته میشود ابزار گردآوری دادهها باید ویژگی پایایی را داشته باشند بد ین معناست که اگر در چند زمان
مختلف در یک جمعیت از آن استفاده کنیم در نتیجه به دست آمده اختالف چندانی مشاهده نمیکنیم .بسیار مهم است که
بدانیم ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به ما می دهند .برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام
ضریب پایایی استفاده میشود .دامنه ضریب پایایی از صفر تا  + 8است به این معنا که اگر ضریب صفر باشد عدم پایایی و اگر
این ضریب یک باشد پایایی کامل را نشان میدهد .برای سنجش پایایی یا قابلیت اعتماد ،ثبات و سازگاری پرسشنامه ،از مهم -
ترین شاخص سازگاری درونی یعنی آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است .کرونباخ در سال  8158در دانشگاه استنفورد
روش آماری ضریب آلفا را برای حل مشکل تعیین پایایی آزمون های چند سوالی ابداع کرد .روش پایایی آلفای کرونباخ معمول -
ترین ضریب پایایی ثبات داخلی است که در بیشتر مطالعات از آن استفاده میشود و معرف میزان تناسب گروهی از مواردی
است که یک سازه را میسنجند .این روش یکی از روش های سنجش پایایی است که فقط به انجام یک بار آزمون نیاز دارد تا
برآوردی از پایایی آزمون را فراهم کند .در کل ،ضریب پایایی آلفای کرونباخ زمانی مفید است که سواالت به صورت صحیح -
غلط طرح نشده باشند و جهت سنجش ثبات درونی سواالت به کار می رود .چنانچه ضریب محاسبه شده از  2 /7بیشتر باشد
سواالت پرسشنامه از نظر پایایی دارای همبستگی درونی مناسبی بوده و قابل پذیرش است .در جدول  4پایایی پرسشنامه مورد
بررسی قرار گرفته است که نشاندهندهی اعتمادپذیری و انسجام درونی باالی پرسشنامه است.
جدول  - 1پایایی ابزار گردآوری اطالعات (مأخذ :یافتههای تحقیق)
آلفای كرونباخ

نتیجه

8

تصویر برند()BI

2/776

تایید

0

رضایت برند()BS

2/769

تایید

9

اعتماد برند()BT

2/150

تایید

4

عشق برند()BL

2/709

ت ایید

5

وفاداری به برند()BL

2/716

تایید

ردیف

متغیر

نتایج مندرج در جدول  4نشان میدهد که پا یایی ابزار گردآوری اطالعات مورد تایید است.

 .1- 1برازش كلی مدل تحقیق
معی ار  GOFمربوط به بخش کلی مدلهای معادالت ساختاری است که توسط این معی ار پژوهشگر میتواند پس از بررسی برازش
بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش خود ،برازش کلی را نیز کنترل نماید .برای این معی ار سه مقدار  2/05 ،2/28و
 2/96به ترتیب به عنوان قدرت پیش بینی ضعیف ،متوسط و قوی معرفی شده است .شاخص  GOFبوسیله فرمول  0محاسبه میشود.
()0

در این فرمول  Communalityهمان میانگین مقادیر اشتراک هر سازه و  R6همان ضریب تعیین میباشد.

Communality = 2/670
R0 = 2/697
GOF = 2/654
معیار  GOFمحاسبه شده برابر با  2/654می باشد که اینن عدد با توجه به مقادیر  2/05 ،2/28و  2/96به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و
قوی برای  GOFنشان از برازش کلی قوی برای مدل دارد .در شکل  0بارعاملی و ضرایب مسیر نشان داده شده است.
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شکل  – 2بارعاملی و ضرایب مسیر

 .5یافتهها
در این بخش ،یافته های پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی ارائه میشود و تایید یا رد فرضیههای
تحقیق مورد آزمون قرار میگیرند.

 .4- 5آمار توصیفی

بر اساس نتایج بدست آمده  64 /4درصد از پاسخدهندگان را زنان و  95 /6درصد از جمعیت نمونه آماری این تحقیق را
مردان تشکیل میدهند .بیشترین فراوانی در متغیر سن مربوط به گروه سنی  02- 92سال است که  91 /5درصد از پاسخ -
دهندگان را تشکیل میدهند .یافتههای پژوهش نشان دادند که  16نفر (  98 /1درصد ) از پاسخدهندگان این تحقیق مجرد و
 814نفر (  61 /8درصد ) متاهل بودند .توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر اساس سطح سواد نشان از آن دارد که بیشتر ین فراوانی
مربوط به سطح لیسانس (  58 /4درصد ) و کمترین فراوانی مربوط به سطح دکترا (  8 /1درصد ) است .همچنین بیشتر ین فراوانی
متغیر درآمد مربوط به درآمد  0- 9میلیون (  54 /4درصد ) و کمترین فراوانی مربوط به درآمد باالتر از  4میلیون (  82 /7درصد )
میباشد.

 .2- 5آمار استنباطی

سطح معنی داری میزان خطایی است که در رد فرضیه صفر محاسبه میکنیم .این مقدار اگر از خطای  2 /25کمتر
باشد فرض صفر یا همان عدم ارتباط متغیرها رد می شود .بر همین اساس همانطور که در نتایج جدول  5نشان میدهد سطوح
معنی داری برای تمام متغیرهای تحقیق کمتر از خطای  2 /25است لذا فرض صفر (مخالف) مربوط به تمام فرضیهها رد میشود
و با توجه به ضرایب استاندارد محاسبه شده میتوان گفت که فرضیه های تحقیق مورد تایید و میزان تاثیر متغیرها بر یکدیگر به
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صورت مثبت و به میزان ضرایب استاندارد محاسبه شده می باشد .بر اساس نتایج فرضیهها متغیرهای رضایت برند و اعتماد برند
بر عشق برند و متغی ر تصویر برند بر رضایت برند ،اعتماد برند و عشق برند تاثیر مثبت و معناداری دارد .متغیرهای رضایت برند،
اعتماد برند و عشق برند نیز بر وفاداری به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد .در جدول  5نتایج آزمون فرضیهها نشان داده می -
شود.
جدول  - 5آزمون فرضیهها (مأخذ :یافتههای محقق)
ردیف
فرضیه 8
فرضیه 0
فرضیه 9
فرضیه 4
فرضیه 5
فرضیه 6
فرضیه 7
فرضیه 1

سطح معنی داری
p>2/20
p>2/20
p>2/20
p>2/20
p>2/20
p>2/20
p>2/20
p>2/20

مقدار T
82/940
6 /104

ضریب استاندارد
2/61
2/70

نتیجه
تایید
تایید

1/975
85/690

2/80
2/21

تایید
تایید

1/671
7/659
88/406

2/72
2/46
2/04

تایید
تایید
تایید

5/946

2/07

تایید

 .6نتیجه گیری
در این مقاله به ارز یابی عوامل موثر بر وفاداری به برند پرداخته شد .ابتدا مقدمه و سپس بیان مسئله و فرضیههای
تحقیق مطرح شد .در بخش بعدی مبانی تحقیق ،پیشینه تحقیق و روش تحقیق بیان گردید .همچنین روایی(واگرا و همگرا ) و
پایا یی ابزار گردآوری اطالعات و برازش کلی مدل تحقیق محاسبه و در پا یان آمار توصیفی و استنباطی ارائه گردید .نرم
افزارهای مورد استفاده برای بررسی روابط علی  spss00و  smart pls0بود .آزمون فرضیهها در بخش آمار استنباطی نشان داد
که فرضیههای تحقیق مورد تایید میباشد .بر اساس نتایج فرضیهها متغیرهای رضایت برند و اعتماد برند بر عشق برند و متغیر
تصویر برند بر رضایت برند ،اعتماد برند و عشق برند تاثیر مثبت و معناداری دارد .متغیرهای رضایت برند ،اعتماد برند و عشق
برند نیز بر وفاداری به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.
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